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سرمایه گذاری شرکت بی پی بر روی یک فناوری جدید هوش مصنوعی

هشدار وزیر انرژی آمریکا درباره قانون نوپک

ش��رکت بی پی اخیراً 5 میلیون دالر در شرکت 
 )Belmont Technologies( بلمونت  فناوری 
با ه��دف تقویت ه��وش مصنوع��ی و قابلیت های 
دیجیتالی در کسب و کار باالدستی سرمایه گذاری 
کرده اس��ت. قرار اس��ت ای��ن فناوری به بررس��ی 
فرصت های��ی ب��رای اعم��ال یادگیری ماش��ین و 
محاس��بات شناختی در کس��ب و کار جهانی نفت 

و گاز بپردازد.
اس��تارت آپ فن��اوری هوس��تون ی��ک پلتفرم 
زمین شناس��ی "مبتنی بر ابر" با استفاده از AI را 
توسعه داده اس��ت. در این پلتفرم یک مجموعه از 
قابلیت ه��ای منحصربه فرد ازجمل��ه "دانش گراف" 
طراحی ش��ده اس��ت. کارشناس��ان زمین شناسی، 
ژئوفیزی��ک، مخ��زن و ش��رکت بی پ��ی اطالعات 
م��ورد نی��از را وارد می کنن��د. پلتفرم مس��تقیماً 
ای��ن اطالعات را با ه��م مرتبط کرده، شناس��ایی 
اتص��االت و جریان های کاری جدی��د و ایجاد یک 
نم��ودار دانش ق��وی از دارایی ه��ای زیرزمینی را 
ارائه می کند. طبیعتاً کارشناسان  بی پی می توانند 

اطالع��ات بیش��تری را مانن��د داده ه��ای موجود 
و م��ورد نی��از در اختی��ار کاربران ق��رار دهند و از 
داده ه��ای متفاوتی از دانش گراف اس��تفاده کنند. 
 AI درنهایت، این تکنولوژی از ش��بکه های عصبی
برای تفس��یر نتایج و شبیه سازی س��ریع استفاده 
می کن��د. این فناوری با تس��ریع عملیات در طول 
عمر پروژه، از طریق اکتش��اف به مدلسازی مخزن، 
کاهش 9۰ درصدی در جمع آوری داده ها، تفس��یر 
و شبیه س��ازی را هدف قرار می دهد. دیوید ایتون، 
رئیس گ��روه فناوری BP، گف��ت: "از این پلتفرم 
مبتن��ی بر  ه��وش مصنوعی که ما به نام س��ندی 

)Sandy( نامگ��ذاری کردی��م، انتظ��ار م��ی رود 
اطالعات مهم را برای مهندس��ان مخزن و اکتشاف 
ما با س��رعت بسیار سریع فراهم کند و  کمک کند 
تا فرایند تصمیم گیری س��ریع تر انجام شود. "این 
س��رمایه گذاری به پیش��رفت راهب��رد دیجیتال ما 
کمک می کند و عملیات پیش��ین ما را با پیشرفت 

تکنولوژی های پیشرفته پایه گذاری می نماید."
همچنی��ن این س��رمایه گذاری بی پ��ی را قادر 
می س��ازد تا نیروی انس��انی خود را توس��عه داده، 
قابلیت های سندی را گسترش داده و نتایج خود را 

سریع تر اخذ کند.

وزی��ر انرژی امری��کا از پیامدهای اج��رای قانون 
نوپ��ک در کنگره مبنی بر اینکه ای��ن قانون امکان 
ش��کایت از سازمان کش��ور صادرکننده نفت اوپک 
را فراهم می سازد، هش��دار داد. بیری در کنفرانس 
مطبوعاتی ک��ه در وزارتخانه ان��رژی امریکا در روز 
پنج شنبه برگزار شد گفت: تصویب قانون ضد اوپک 
در کنگره، تأثیر غیرمنتظ��ره ای در باال رفتن بهای 

نفت برای بلندمدت خواهد داشت.
ط��رح این قانون تغییر اختیارات درباره ش��کایت 
از تولیدکنندگان اوپک به اتهام تبانی، و محدودیت 
تولی��د نفت و یا گاز و یا مش��خص ک��ردن بهای آن 

را ب��ر خالف قانون، هدف ق��رار می دهد و مصونیت 
حاکمیتی دادگاه ه��ای امریکایی بر وجود آن، که بر 
اس��اس قانون فعلی حکم می کن��د را رفع می نماید. 
وزیر انرژی امریکا افزود: باید پیش از صدور الیحه ای 
ک��ه نتیج��ه ی  آن فرات��ر از اهداف م��ا خواهد بود، 
برحذر باشیم و بهای جهانی نفت، نیازمند مدیریت 
قیمت هاست. گفتنی است دونالد ترامپ در سخنان 
خود در گذش��ته با انتقاد از اعضای اوپک، خواستار 
کاه��ش بهای نفت ش��ده ب��ود. وزارت انرژی ایاالت 
متح��ده روز چهارش��نبه اعالم کرد که این کش��ور 
6 میلیون بش��که نفت خام بدون س��ولفور از ذخایر 

اضطراری کش��ور خود را در معرض فروش با قوانین 
قبلی به منظور جمع آوری کمک های مالی برای به روز 
رس��انی امکانات ذخیره س��ازی ارائه می دهد. قوانین 
تصویب ش��ده توسط کنگره در س��ال های گذشته، 
وزارتخانه را برای فروش و اس��تفاده از درآمد آن به 
منظ��ور صرف درآمدها در ذخیره نفت اس��تراتژیک 
در مخ��ازن زیرزمینی در س��احل تگزاس و لوئیزیانا 
مل��زم می کند. با افزایش قیمت جهانی نفت با اقدام 
اوپک و کش��ورهای مستقل تولید کننده نفت مبنی 
بر کاهش تولید و عرضه، به نظر نمی رسد که فروش 

ذخایر نفتی در بازار نفت نقش تعادلی داشته باشد.

واگذاری مطالعه یک بلوک اکتشافی به یک شرکت ایرانی

تنک��و امضا و به ای��ن ترتیب، برای نخس��تین بار یک بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت تفاهم نامه مطالعات ارزیابی اکتش��افی بلوک تودج 
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امضای قرار داد گاز 20ساله بین کنسرسیوم کرسنت-داناگاز و اقلیم کردستان عراق

عزم وزارت نفت برای حل مشکالت پیمانکاران تعمیرات اساسی ماشین های دوار 

 کنسرسیومی به رهبری شرکت اماراتی کرسنت 
و دان��اگاز، قرارداد فروش گاز ۲۰ س��اله با منطقه 
کردس��تان عراق امضا کرده اس��ت که قرار اس��ت 
ظرف دو سال آینده 63 درصد تولید گاز را افزایش 
دهد.  این توافقنامه توس��ط کنسرس��یوم مروارید 
ام��کان تولید و ف��روش ۲5۰ میلیون فوت مکعب 
اس��تاندارد )MMSCF( را در روز از س��ال ۲۰۲1 
فراه��م خواهد کرد. این ش��رکت ها اعالم کرده اند 
که در ح��ال برنامه ریزی ب��رای افزایش تولید گاز 
از میدان خورم��ور )Khor Mor( به 65۰ میلیون 
مترمکع��ب در روز تا س��ال ۲۰۲1 و 9۰۰ میلیون 
مترمکع��ب در روز در س��ال ۲۰۲۲ اس��ت. ارزش 
این قرارداد توس��عه ای بالغ ب��ر 7۰۰ میلیون دالر 

شامل مجهز کردن دو واحد بهره برداری و حفاری 
چندحلق��ه چاه جدید برای رس��یدن به آمار 4۰۰ 
میلیون فوت مکعب اس��ت. توافقنامه کنسرسیوم 
 )KRG( مروارید ب��ا دولت منطقه ای کردس��تان
توسعه، تولید و فروش فرآورده های نفتی از میدان 
خودمور و همچنین حوزه های شیمیایی است. در 
س��ال ۲۰13، به عنوان بخش��ی از کنسرسیوم که 
 RWE مجارستان و MOL ،اتریش OMV شامل

آلمان است، شرکت اماراتی داناگاز پرونده ای علیه 
KRG در دادگاه داوری لندن گش��ود و اقلیم را به 
ک��م کاری در اجرای ق��رارداد متهم کرد. با اینحال 
در ماه اوت س��ال ۲۰17، دانا و شرکای آن به یک 
توافق مالی رس��یدند که دولت اقلیم 6۰۰ میلیون 
دالر به کنسرس��یوم و 4۰۰ میلیون دالر دیگر در 
قالب س��رمایه گذاری برای توسعه منطقه پرداخت 

نماید.

انج��ام تعمیرات  نشس��ت هم اندیش��ی نح��وه 
اساس��ی ماش��ین های دوار برگزار و بر عزم وزارت 
نفت برای حل مش��کالت پیمانکاران فعال در این 
حوزه تاکید ش��د. ش��یوه نامه نحوه انجام تعمیرات 
اساس��ی ماش��ین های دوار با هدف کاهش تصدی 
از  بهره ب��رداری  بهب��ود  تابع��ه،  ش��رکت های  در 
تاسیسات، پرهیز از داشتن انبارهای قطعات یدکی 
و صرفه جوی��ی در وقت و هزین��ه در ارتباط با این 

تعمیرات، آبان ماه امس��ال از س��وی وزیر نفت به 
چهار ش��رکت اصلی و معاونت مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت ابالغ ش��د ک��ه به دنبال این 
ابالغیه، روز سه ش��نبه )هفتم اس��فندماه( نشست 
با پیمانکاران تعمیرات ماش��ین های  هم اندیش��ی 
دوار برگزار گردید. در پایان این نشس��ت، نشست 
تخصص��ی پرس��ش و پاس��خ ب��ا حض��ور مدیران 
مجموع��ه معاونت مهندس��ی، پژوه��ش و فناوری 

وزارت نفت و مدیران هماهنگی و نظارت بر تولید 
ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت ملی گاز ایران 
برگ��زار و به پیمانکاران ای��ن اطمینان خاطر داده 
ش��د که وزارت نفت در برطرف کردن مش��کالت 
آنان در حوزه تعمیرات اساس��ی ماش��ین های دوار 
ع��زم و تالش جدی دارد. امید ش��اکری، مدیرکل 
نظام فنی و اجرایی و ارزش��یابی طرح های معاونت 
مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزارت نفت در این 

ش��رکت ایرانی به حوزه مطالعه بلوک های اکتش��افی 
در کشور وارد ش��د.  بر اساس این تفاهم نامه، شرکت 
تنکو که یکی از 17 شرکت احراز صالحیت شده برای 
  )E&P( فعالیت در قالب شرکت های اکتشاف و تولید
ایرانی اس��ت، در یک برنامه زمانی مشخص، نسبت به 
ارزیابی اطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیکی و حفاری در 
محدوده بلوک تودج  اقدام و در پایان، گزارش ارزیابی 
اکتش��افی خود را به همراه پیشنهاد فنی و مالی برای 
انجام عملیات اکتش��افی در این بل��وک ارائه می کند. 
بلوک اکتش��افی تودج ب��ه مس��احت 8611 کیلومتر 
مربع در شمال استان فارس و در مجاورت میدان های 
نفتی سروس��تان و سعادت آباد قرار دارد و فعالیت های 
اکتشافی در آن به س��ال های پیش از پیروزی انقالب 

اسالمی بازمی گردد. هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نف��ت در این نشس��ت، بار دیگر بر سیاس��ت واگذاری 
حداکث��ری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: 
در س��ال های اخیر ش��اهد اقدام های اثربخش تری در 
زمینه اس��تفاده از حضور بخ��ش خصوصی در بخش 
باالدست صنعت نفت بوده ایم که در رأس این اقدام ها 
می ت��وان به احراز صالحیت ش��رکت های اکتش��اف و 

تولید ایرانی اشاره کرد.
وی اف��زود: اگرچ��ه فعالیت برخی از ش��رکت های 
احراز صالحیت ش��ده در بخ��ش ارائه خدمات مرتبط 
با اکتشاف به عنوان پیمانکار و سرویس کمپانی مسبوق 
به س��ابقه اس��ت، اما به نظر می رسید وقت آن رسیده 
اس��ت که س��طح حضور این ش��رکت ها ارتقا یابد.  به 

گفت��ه هندی، از بین 14 بلوک اکتش��افی که در فکر 
واگذاری آن هس��تیم، تع��دادی از بلوک ه��ا از حیث 
ریس��ک و توان فنی و مالی الزم، در س��طحی هستند 
که شرکت های ایرانی می توانند ریسک آن را بپذیرند 

و سرمایه الزم را تأمین کنند.
رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نف��ت ایران نیز در این نشس��ت مطرح کرد: ش��رکت 
تنکو در طرح نگهداش��ت و افزایش ت��وان تولید نفت 
نیز حض��ور فعالی دارد و امیدواری��م با عملکرد خوب 
این ش��رکت در بلوک اکتش��افی تودج، شاهد به ثمر 
نشس��تن مطالع��ات و فعالیت های اکتش��افی و ایجاد 
مزیت اقتصادی در استان فارس در آینده ای نه چندان 

دور باشیم.

اخبار فن آوری
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ابالغ منشور اجرایی شرکت ملی حفاری

پیشرفت در روند اجرای پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا

هینینگ کوثی مدیر پروژه »جریان ش��مالی۲« از 
احداث عملیات لوله کش��ی بیش از 8۰۰ کیلومتر از 
1۲۰۰ کیلومتر خط لوله مجموعه “گاز پروم” روسیه 
برای انتقال گاز به اروپا که امریکا با آن مخالفت دارد، 
خبر داد.  بناب��ر خبر گزاری فرانس پرس »هینینگ 
کوثی« در بیانی��ه ای روز جمع��ه 97/1۰/1۲ گفت: 
عملیات احداث خط لوله به خوبی و بر اساس مهلت 
مشخص شده در حال انجام است و عملیات ساخت 
خط لوله تا پایان س��ال ۲۰19  تکمیل خواهد ش��د.  
پروژه جریان ش��مالی۲ یک��ی از پروژه های راهبردی 
انرژی روس��یه اس��ت که از طریق آن نیاز گازی اروپا 
تأمین خواهد ش��د و این پروژه در راس��تای تکمیل 
پروژه "جریان شمالی1" قرار دارد که یک گروه روسی 
آن را مدیریت می کند. انتظار می رود طول کلی خط 

لول��ه که از آب های فنالند و س��وئد و دانمارک عبور 
می کند، 1۲3۰ کیلومتر باش��د . این خط لوله با عبور 
از دریای بالتیک، سالیانه 55 میلیارد متر مکعب گاز 

طبیعی روسیه را به آلمان منتقل خواهد کرد.
گفتنی اس��ت امریکا و لهستان با پروژه انتقال گاز 
روسیه به اروپا مخالفت می کنند. مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا و یاتس��ک چاپوتوویچ، وزیر امور 
خارجه لهس��تان در یک نشست مطبوعاتی مشترک 
در ماه فوریه گذشته اعالم کردند که کشورهای شان 
مخالف پروژه »جریان ش��مالی ۲« هس��تند. مایک 
پمپئو در س��خنانی تصریح کرده بود: »لهس��تان در 
صدد مس��تقل شدن از گاز روس��یه است. ما با پروژه 
“جریان ش��مالی ۲” مخالف هس��تیم، زیرا این اقدام 
سبب تقویت نفوذ روس��یه و افزایش وابستگی سایر 

کشورها می گردد.
وزیر امور خارجه لهس��تان نیز در سخنانی اظهار 
کرد: ورش��و نی��ز مخالف پروژه "جریان ش��مالی ۲" 
می باشد زیرا این پروژه »امنیت انرژی اروپا را متضرر 
می س��ازد. "جریان ش��مالی ۲" نام جدیدترین پروژه 
خط لوله گازی اس��ت که عالوه بر ش��رکت روس��ی 
»گازپروم«، 5 شرکت بزرگ انرژی اروپا نیز به منظور 
انتق��ال گاز روس��یه به اروپا در این پ��روژه همکاری 
می کنند. این پروژه شبکه خط لوله گازی است که از 
طریق دریای بالتیک روس��یه را به اروپا متصل و نیاز 
اروپا به گاز طبیعی را تأمین می کند. بر اساس برنامه 
زمان بندی طرح، این پروژه در سال ۲۰18 آغاز شده 
و باید در اواخر ۲۰19 به اتمام برسد. هزینه این پروژه 

9/5 میلیون یورو برآورده شده است.

مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران از ابالغ 
منشور اجرایی این شرکت با هدف حفظ و بهبود 
جایگاه س��ازمان خبر داد. س��یدعبداهلل موسوی 
توضی��ح داد: این منش��ور در قال��ب 15 کارگروه 
تخصصی ش��کل گرفته که با هم��کاری نخبگان، 
کارشناسان، رؤسا و مدیران توانمند تدوین و برای 
اجرا ابالغ ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه مدیران 
و رؤس��ای اداره های س��تادی بای��د در چارچوب 
این منش��ور و مصوبه های اعالم ش��ده از س��وی 
کارگروه ه��ا در مجموعه تحت سرپرس��تی اقدام 
کنند، تصریح کرد: از این پس ارزیابی عملکردها 
براساس میزان دس��تیابی به این اهداف سنجش 
می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران 
صنعت حفاری را یکی از ارکان مهم زنجیره تولید 
نفت و گاز دانس��ت و اف��زود: تحقق اهداف تولید 
بدون برنامه ریزی برای س��ازماندهی و توسعه این 

صنعت کلیدی امکان پذیر نخواهد بود. موس��وی 
گف��ت: ای��ن ش��رکت در صنعت حف��اری، نقش 
تعیین کننده ای به عهده دارد و توس��عه و ارتقای 
جایگاه آن در کس��ب وکار توجه ویژه به مدیریت 

هزینه هاست. 
وی اظهار کرد: براس��اس تحقیقات، مطالعات 
میدان��ی و بازدیدهای انجام ش��ده از بخش های 
مختلف شرکت، پس از حذف ساختارهای مجازی 
و موازی به منظور به کارگیری ظرفیت های موجود 
و بهبود شرایط س��ازمان، منشور اجرایی شرکت 
تهیه شد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با 
اش��اره به دو اصل اساسی در این منشور مبنی بر 
افزایش درآمدهای عملیاتی و بهینه سازی هزینه ها 
اف��زود: در ای��ن زمینه ب��ا تدوین 17 س��رفصل، 
راهکاره��ای تخصصی و کارشناس��ی مش��خص 
و ب��ر پیگی��ری آنها تأکید ش��د. موس��وی گفت: 

کارگروه ه��ای تعیین ش��ده در این زمینه ش��امل 
مطالعات و تحقیقات ب��ازار و تعیین نرخ رقابتی، 
ارتقای بازسازی و تعمیرات اساسی، بهبود بازدهی 
و کارآیی عملیاتی، س��ازماندهی اموال و دارایی ها 
و بهینه سازی زنجیره تأمین کاال و مواد است. وی 
ادام��ه داد: رعایت انضباط مالی، تحقق درآمدها و 
بهینه سازی هزینه های تشکیالتی، سیاست گذاری 
برون سپاری، س��اماندهی و سیاستگذاری تأمین 
سوخت و ساماندهی شعب و دفاتر شرکت از دیگر 
کارگروه ها به ش��مار می آیند. موسوی ساماندهی 
ش��عبه کی��ش، توانمندس��ازی ح��وزه حقوقی و 
توانمندسازی  قراردادی، چابک سازی س��ازمانی، 
مدیری��ت پروژه ه��ای حف��اری، یکپارچه س��ازی 
س��امانه های فناوری اطالعات )IT( و بهینه سازی 
و ساماندهی خودروها را دیگر کارگروه های تعریف 

شده در منشور اجرایی شرکت عنوان کرد.

نشس��ت تخصصی، این نوی��د را داد که با دریافت 
بازخورد از ش��رکت های پیمان��کاری و کارفرمایی، 
نسبت به اصالح اس��ناد و آیین نامه های تشخیص 
صالحیت و الگوهای جدید اقدام خواهد شد. پرویز 

س��نگین، مدیرکل زنجیره تأمین و تجاری س��ازی 
فن��اوری معاونت مهندس��ی، پژوه��ش و فناوری 
وزارت نفت نیز برنامه های مجموعه خود در مسیر 
تحقق اهداف شیوه نامه ابالغی و همین طور آماری 

از عملک��رد س��اخت قطع��ات در این ح��وزه ارائه 
داد و اعالم ک��رد که ب��رای برنامه ریزی های آتی، 
اطالعات بیشتری از سوی این اداره کل در اختیار 

پیمانکاران قرار داده خواهد شد.


